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Innberetning om registrering av fortidsminner ved Ustevatn, Hol s. og pgd.
Buskerud.

Av Thor S. Eikhom og Irmelin Martens.

Ustevatn er 7,5 km langt fra sundet som deler mot Sløtfjorden i vest og til
utløpet av Ustedalselva i øst. Høyden over havet er 984,5 m.
Bortsett fra at vannet er stort og bredt og derfor kan være nokså værhardt,
virker landskapet innbydende. Vegetasjonen er ganske frodig. Foruten dvergbjørk,
vier, mose og lyng, er det nokså mye bjørkeskog, særlig en del steder på sydsida
og på Uggen. Det er også godt beite mange steder.
Der er ingen steile fjell som gjør det vanskelig å ta seg fram rundt vannet,
bare en del høyder som gir livd. På sydsida ligger Lauvvikfjell (1131 m) og
Usteberget (1198 m), og de fleste steder er det en jevn, pen skråning mellom
fjellene og vannet. Langs sydsida ligger de fineste strendene, og her er
terrenget tørrest, jevnest og lettest framkommelig. Her finner vi også de
stedene som er best egnet for bosetning. Fig. 2-4.
Ved Ustebergstølen, Vikastølen, Menutane, Verpestølen og ved utløpet av
Skarvåni er det fine sandstrender. Ved sistnevnte sted ble det ikke funnet annet
enn litt kull, til tross for at sandstranden er bortimot et par hundre meter
lang. Elva kan imidlertid ha forandret terrenget ganske meget etter hvert.
Langs sydbredden er marken delvis litt fuktig, men der er ingen store
myrstrekninger.
På nordsida er det stort sett flatere nede ved stranden. Men så begynner
terrenget å stige innover mot Hallingskarvet, som i sin massive tyngde utgjør
det dominerende trekk i landskapet.
Strendene langs nordsida er langt mer steinete og her fins ingen fine
sandstrender. Spesielt er store deler av Uggen meget ulendt. Uggen er kjent for
sitt rike fugleliv.
Vegen, jernbanen og alle hyttene har også delvis ødelagt strandpartiene på
denne sida.
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Langs vannet ligger flere setre. Lauvvikstølen og Vikastølen er nå nedlagt.
Flere steder rundt Hødnestølen og Lauvvikstølen er det usedvanlig mye småbjørk.
Det ser ut som om skogen har vært nedhogd og avbeitet og senere har fått vokse i
fred.
Alle registrerte fortidsminner er innlagt på Pl. I.
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Steinalderboplasser. Området omkring Buodden.
Like vest for Ustaoset stasjon, skyter en stor odde, Buodden, seg ut mot sør,
og sørøst for denne, med et smalt sund i mellom, ligger en liten øy, Øyni. Både
på Buodden og Øyni er lendet småkupert med knauser med små lune glover i mellom.
Berget går i dagen flere steder, og vegetasjonen er snau. Vestsida av Buodden er
flat og myrlendt med småknauser. Innimellom fins små lune viker.

Lokalitet A. Øst for Buodden ligger en lun bukt. På østsida har det vært fin
strand og god tørr bunn. Skråningen både mot nord og øst gir bra livd. Her er
ypperlig båtplass og det ligger flere naust her. Mellom de to vestligste naust,
ca. 70 m. nordvest for Ustaoset stasjon, ble det funnet en pilespiss av skifer
og et par flintavslag. Funnene lå løse i sanden.
Boplassen er nå fullstendig ødelagt, først av naustene, senere også av
jernbanen som går like innenfor. Boplassen har neppe vært særlig stor.
Nord for naustene ble det funnet kull i sanden, men det er neppe særlig
gammelt.
Funn:
a) Pilespiss av skifer av typen Bøe: Til høgfjellets forhistorie fig. 38 i-n.
Asymmetrisk rygget blad. Odden mangler, overflaten skadet. Lengde 6,4 cm.
b)2 stykker flint, 2 stykker skifer, 1 stort stykke kvarts.

Lokalitet B ligger ute på Øyni, på en liten flate på østsida. Knausen mot
vest og sør gjør stedet forholdsvis lunt, og det er bra strand i en liten vik,
men det beboelige området er meget begrenset. Det ble funnet spredt kull i
sanden, og et enkelt avslag av flint 1,5 m over og 2-3 m fra vannet.

Lokalitet C ligger på sørvestspissen av Buodden. Neset ender i sør i to små
odder med en småsteinet, men ganske fin og lun liten bukt i mellom. Oddene er
snaue, lave flater, steinete og værharde. Der er skråfjell og bratt, steinet
skråning ned
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mot vannet. Ytterst på den vestligste odden, 3-4 m fra vannet og 1,5 m over
dette, ble det funnet avslag av flint og bergkrystall og spredt kull i sanden
like under lyngtorven. Ca. 300 m. lengre nordøst ble det funnet kull.

Lokalitet D. På nordsida av vannet, litt nordvest for Buodden ligger en flat
odde. Terrenget langs stranden her er enten steinet eller fuktig. Den lille
odden er også steinet, ujevn og værhard, og stranden er bratt og steinet.
Omtrent midt på odden, ca. 10 m fra stranden i vest, er en liten steinfri flate,
og her ble funnet spredt kull og et par flintstykker i sanden under torven.
Området er ikke stort og ligger ca. 1,5 m. høyere enn vannet.
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Boplassområdet Ustaoset.
På nordsida av utløpsosen skyter en odde ut. Berget går i dagen mange steder,
men forøvrig er den dekket av skrinn morene. Vegetasjonen er snau, og der er
værhardt og forblåst. Langs den nordvestlige delen av odden fører en bratt
skråning opp fra vannet. Lengre ute er det slakere, men der er dårlig strand.
På et område som strekker seg fra snøoverbygningen ca. 1200 m sørøst for
Ustaoset stasjon og ut til spissen av neset, er det funnet flintavslag 4 steder.
Dessuten ble det lokalisert boplassrester nede ved elva ca. 50 m fra osen.

Lokalitet A. På en liten flate 10-12 m fra jernbanen, omlag 20 m fra vannet
og 3-4 m høyere, ble det funnet kull og et enkelt flintavslag. I skråningen øst
for boplassen var det også litt kull. Lokaliteten er av liten utstrekning.
Vegetasjonen er snau, og der er værhardt bare med litt livd mot øst. Stranden
nedenfor er dårlig med mye stein og fjell.

Lokalitet B. Litt lengre sørøst fører en bratt skråning fra vannet opp til et
tørt, men værhardt platå. På dette, like ved flaggstangen til en hytte, ble det
funnet et kvartsavslag. På en tørr flate 12 m sør for hytta fant man også et
kvarts-avslag. Ingen av stedene ble det funnet kull. Avstanden til vannet er 3035 m, høyden over vannet 15-20 m.

Lokalitet C. På toppen av odden, på en liten tørr flate 12 m vest for et
trigonometrisk punkt, ble funnet 2 små flintavslag. Der ble ikke funnet kull.
Området er meget begrenset. Det ligger 10-12 m over og ca. 30 m fra stranden.
Stranden er steinet, men det er brukbar båtplass ca. 50 m lengre nord.

Lokalitet D. 40-50 m fra spissen av odden, på en liten flate, som hever seg
opp over terrenget omkring, ble det lokalisert spredt kull samt avslag av flint
og kvarts. Avslagene lå delvis helt oppe i dagen, ellers temmelig grunt.
Kullbitene lå spredt over et ganske stort område. Vegetasjonen er snau. Stranden
nedenfor er dårlig, avstanden fra vannet er 20-30 m.
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Lokalitet E. fig. 3. Noen små fjellknauser danner en lun krå et halvt hundre
meter nedenfor utløpsosen. Her er godt vern mot vinden fra nord og vest. Elva er
smal og strømmen er ikke striere enn at man ved normal vannføring kan komme med
båt opp i Ustevatn. Her ble funnet avslag av flint og bergkrystall i stranden,
deriblant flere velformede flintflekker. Området innenfor er steinet og litt
fuktig. Boplassen ser ut til å være nesten fullstendig utvasket.
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Boplassområdet Vikastølen.
På sydsida av Ustevatn, noen hundre meter vest for Ustebergstølen, ligger en
lang sandstrand. Ved nordenden av stranden går et nes ut i vannet, det er en
morenedekket bergknaus som skråner bratt ned mot en steinet strand. Videre
østover er terrenget ujevnt, tildels fuktig med endel lave morenehauger.
Stranden er steinet. Det samme ulendte terrenget finner vi også videre vestover
fra sørenden av stranden, endel steder går skråningen rett ned i vannet, men der
fins også mindre flatere partier. Der hvor det ikke er myr er det bjørkeskog og
kratt. Fig. 4.
I dette området er det funnet spor etter steinalderbosetning 4 steder:

Lokalitet A. Vel 300 m sør-sørøst for spissen av odden, rett innenfor en
liten øy, ligger en rund liten morenehaug. På sørvestsida av haugen, 25 m fra og
4 m over vannet, ble det funnet avslag av flint og bergkrystall og litt spredt
kull. Bunnen er steinet og tørr, uten særlig vegetasjon, og der er temmelig
værhardt. Området er meget begrenset, med myr omkring.

Lokalitet B. ligger ute på odden og er den største funnplassen ved
Vikastølen. Den ytre delen av odden danner et platå som ligger ca. 5 m over
vannet. Vegetasjonen er snau, jordsmonnet er skrint og steinet, og der er
temmelig værhardt. Ca. 10 m fra vannet i en lengde av ca. 15 m langs kanten av
platået, ble funnet avslag av flint og kvarts samt litt kull. Avslagene lå
delvis helt oppe i dagen.
Funn:
a) Mikrolitisk flekkepil av grå flint, kun retusjert ved tangen, naturlig
tilspisset odd. Lengde 1,9 cm.
b) Fragmentarisk flekkepil ? av grå flint. Jevnt avsmalnende mot tangen, som er
retusjert, brukket i den andre enden. Lengde 3,1 cm.
c) Flekke av grå flint med retusj ved ytre del av begge sidekanter. Lengde 3,9
cm.
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d) 3 flekker, derav 2 av flint og en av lys, grønnlig kvartsitt.
e) Avslag av flint og kvarts:
13 små flintavslag, 6 avslag av kvarts - kvartsitt.

Lokalitet C. På sørsida av sandstranden, ca. 150 m fra B., ble funnet et
enkelt avslag av flint i en tørr moreneskråning, ca. 20 m fra og 4-5 m over
vannet. Stedet er ulendt med bjørkekratt og mye stein. Lengre vest er marken
fuktig. Det ble funnet kull flere steder, men all steinen gjør området lite
egnet til bosetning.

Lokalitet D. Vel 100 m fra C., på vestsida av myrsiget, går en liten 1,5 m
høy morenerygg langsmed vannet. Bjørkeskogen som dels er storvokst fortsetter
oppover lia mot sør og videre vestover langs vannet. På den lille sandryggen ble
funnet avslag av flint og en pilespiss av skifer i et kullblandet sandlag under
torven. Området er lite, og avgrenses mot sør av et lite myrsig. Stedet ligger
ganske lunt til. Der ble utført en liten prøvegravning. Se innberetning s. 41.
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Boplassområdet Menutane.
Området begynner ca. 750 m vest-nordvest for Vikastølen D. og strekker seg
ca. 500 m videre vest-sørvestover langs stranden. Hele området er en bred odde
hvor skråningen ned fra Menutane er ganske slak. Her fins ingen større, flate
partier, men mange små flater atskilt av steinet og ulendt terreng. Stranden er
for det meste god, der er mange små-bukter med jevn sandbunn hvor det er lett å
komme inn med båt. Fig. 8.
På østsida av odden, ca. 15 m fra vannet, rager det opp en 3-4 m høy stein
som er godt synlig. Den ligger noen meter opp fra vannet i skrånende, småkupert
terreng. Fig. 9.

Lokalitet A. Ca. 35 m øst for steinen ligger et lite platå 15 m fra vannet og
7 m høyere opp. Stranden nedenfor er bratt og steinet, men både øst- og
vestenfor er det fin strand. På platået ble det funnet flint og kull innenfor et
meget begrenset område. Der vokser litt bjørkekratt, men der er nokså værhardt.
20 m lengre øst på en liten flate på den andre siden av et myrhull, ble det
også funnet et par flintfliser. Funn:
a) Skjevpil av flint, sml. Danske Oldsager I, fig. 95. Formen nærmest tresidig
med svakt utbuet langside, en innbuet retusjert side. Lengde 2,4 cm.
b) 3 flintflekker, derav 2 mikroflekker.
c) 7 avslag av flint, 7 av kvarts.

Lokalitet B. fig. 10, ligger 10 m sørvest for steinen på et lite platå som
ender i en skråning ned mot vannet. Der er fin, tørr sandbunn bevokst med mose
og lav. Både her og på et par små avsatser ned mot vannet ble det funnet kull,
flint og bergkrystall.

Lokalitet C. ligger på en liten hylle helt nede ved vannet rett nord for
steinen. Der ble funnet kvarts på et ganske lite område.
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Lokalitet D. 5 m fra og 1-2 m høyere enn vannet, 30 m vest for B., ligger en
tørr liten mosedekket flate. Nedenfor er det fin sandstrand. Her ble funnet
flint.

Lokalitet E. Ca. 100 m vest for steinen ligger en fin sandstrand. Den
bjørkekledte lia mot sør og oddene på begge sider gjør stedet lunt.
Like innenfor sandstranden, en snau halvmeter over vannet, ble det funnet
kull og flint i et 10 m langt, smalt belte. En oppskylt sandbanke stenger
avløpet til vannet slik at stedet virker litt rått. Funn:
a) Smalt flekkebor av flint med sidekantene retusjert i hele sin lengde.
Tydelige bruksspor langs den ene sidekanten. Lengde 4,4 cm.
b) 8 flintavslag.

Lokalitet F. Like vest for E skyter en odde ut mot nordvest. Særlig langs
vestsida er det tørt med lite vegetasjon. Østenfor odden fører et litt fuktig
belte over i bjørkelia. Her er bra livd mot østenvinden og det er god sandstrand
på begge sider av odden. Fra spissen av odden og 30-40 m oppover i vesthellinga
ble det funnet kull, flint, bergkrystall og kvarts flere steder. Likeså ble det
påvist flint på østsida av odden. Jordbunnen er fin og tørr, men terrenget er
ujevnt, og det er ikke noe sammenhengende boplassområde. Funn:
a) Lite avslag av slipt flintøks av lysegrå flint. St. lengde 1,7 cm.
b) 2 mikroflekker av flint.
c) En liten samling flintavslag.
Noen avslag av kvarts, mest bergkrystall.

Lokalitet G. Ca. 100 m sørvest for F., på den andre sida av en sandstrand, er
det funnet avslag av flint og bergkrystall på en liten flate. Mot sør går flaten
over i en slak skogkledt skråning, mot nord ender den i en 1,5 m høy, bratt
skråning ned mot vannet. Videre vestover er stranden steinet. Avslagene ble
funnet 3-4 m innover fra kanten i et kullholdig
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lag ca. 20 cm under overflaten. Over dette lå et lag med kull og litt slagg.

Lokalitet H. ligger på en liten tørr flate ca. 80 m vest for G. Lia mot sør
og øst gir litt livd, ellers er det temmelig værhardt der. Videre vestover er
terrenget ulendt og fuktig med dårlig, steinet strand. 12-15 m fra vannet og 3-4
m høyere ble det funnet spredt kull og flint under torven på et begrenset
område.
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Boplassområdet Verpestølen.
I området omkring Verpestølen blir lia slakere og løper ut i en forholdsvis
flat brem nede ved vannet. Skogen står heller ikke så tett. Der fins nok endel
småbjørk, men for det meste er det bare gress, lyng og busker. Dette skyldes at
området har vært brukt til beite. Landskapet virker innbydende, men det eneste
som tar av for vinden er skråningen i sørøst. De registrerte boplassene, som
alle er små, ligger spredt langs stranden i en lengde av ca. 1200 m i luftlinje.
De ligger lengre fra hverandre enn på de andre områdene, men det er likevel
naturlig å slå dem sammen til en enhet.

Lokalitet A. ligger på en liten, værhard odde ca. 500 m øst for Verpestølen.
Odden er flat og skråner bratt ned mot vannet. Skråningen er et par meter høy.
På østsida er det brukbar strand. Videre vestover mot stølen går en slak, delvis
fuktig skråning, lia mot sør er også tildels myrlendt. I stranden under mose og
lav ble funnet kvarts og flint på to små snaue flater. Funn:
4 flintstykker, derav 1 flekke, 1 stk. hvit kvarts, 1 stk. skifer.

Lokalitet B. Vel 150 m nordøst for stølen ligger en rund, tørr liten
morenehaug. Videre vestover mot stølen er det flat setervoll, på østsida går et
lite myrsig. Lia i syd og øst gir nok noe livd, men området er snaut og
værhardt. Stranden er steinet. Oppe på haugen ligger en stor stein, og omkring
denne ligger en liten gressgrodd flate. Avstanden til vannet er omlag 15 m,
nivåforskjellen 3-4 m. I sanden under torven ble det funnet et flintstykke og
litt spredt kull.

Lokalitet C. ligger på en odde like nord for Verpestølen. Den er snau og
værhard, og det eneste som gir litt livd, er lia i sør. Området innenfor er
ryddet setervoll, og sandflukt og dyrking gjorde det vanskelig å finne noe der.
På spissen av odden var terrenget urørt. Her fantes et ganske lite tørt område
avgrenset på innsida av et lite myrsøkk. Både odden og stranden er steinet, men
i sørvest ligger en fin sandstrand. Prøvestikk like ved vannet og en halvmeter
over dette viste spredt kull og avslag av flint, bergkrystall og kvarts i sanden
under torven. Også i stranden lå en god del avslag.
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Plassen er nok endel utvasket og er av lite omfang.

Lokalitet D. På en odde 450 m vest for Verpestølen ligger en jevn, fin liten
moreneflate. Den litt steinete moreneryggen fortsetter oppover mot sørøst. På
vestsida av odden er det fin sandstrand. Prøvestikk ga spredt kull og litt
flintavslag på toppen av haugen, 5-6 m fra vannet og et par meter over. I et
stikk like bak sandstranden ble det funnet et par kvartsfliser.

Lokalitet E. I en bukt med delvis steinet strand, men med fin sandstrand inne
imellom, ligger to store steiner like nede ved vannet. Stedet ligger ca. 550 m
øst for Hødnestølen. I sanden på vestsida av den vestligste steinen, ble funnet
et flintredskap omtrent i høyde med normal vannstand. Det ble også funnet spor
av kull ved steinen, men boplassen virket helt utvasket. Funn:
Ryggflekke av gråhvit flint, med retusj langs begge sidekanter. Lengde 5,6
cm.

Lokalitet F. ligger ca. 100 m vest for E. Der er en lav morenerygg som ender
i en slett liten haug helt nede ved vannet. På østsida er det fin sandstrand, på
vestsida er marken steinet og fuktig. Det flate området på toppen av haugen er
bare 7-8 m i diameter. Prøvestikk viste kull og litt flintavslag like ved vannet
og en drøy meter over dette.
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Lauvvika.
Vest for Hødnestølen blir fjellsida igjen brattere, og der er få flatere
partier nede ved stranden. De eneste fortidsminnene som fins langs vannet her,
er endel kullmiler. Lauvvika er en lun bukt, skjermet mot vinden både mot nord,
vest og sør. I sørhellinga ligger en seter, og i nærheten her er rike minner
etter jernvinna. I traktene ved Lauvvika er det funnet rester etter
steinalderbosetning 3 steder, men lokalitetene ligger spredt og utgjør ingen
enhet. Men da de er de eneste i den vestlige delen av Ustevatn, er det likevel
naturlig å samle dem i en gruppe.

Lokalitet A. ligger på sørsida av Lauvvika, ca. 250 m fra stølen. Det er en
ganske liten lokalitet ytterst på en morenerygg. Høydene i sør og vest gir en
god del livd, men forøvrig er der åpent. Der ble funnet spredt kull, samt et par
kvartsfliser 2-3 m fra vannet og vel 1 m høyere.

Lokalitet B. ligger på en liten odde ca. 250 m nord for Lauvvika. 40-50 m fra
spissen av odden er en liten flate helt nede ved vannet. Stedet er karrig og
værhardt, og det eneste som gir litt livd er en fjellknaus i sørvest. I sanden
under et tynt torvlag, ble funnet litt spredt kull. Ca. 3 m fra vannet og 1/2 m
over ble funnet litt avslag av kvartsitt. Boplassen er av meget beskjedent
omfang.

Lokalitet C. Ca. 500 m vest for Lauvvika ligger en slak bukt med småsteinet,
men bra strand. En bratt, steinet skråning stenger mot sør. En liten kolle i
vest og en odde i øst gir god livd. Området er nå temmelig snaut, men her har
vært bjørkeskog for ikke så lenge siden. På land, inne i bukta, er det tørre små
morenehauger. Mellom to av dem, 12-13 m fra vannet og ca. 1 m over i sanden
under et ganske tykt torvlag, ble det funnet kull og et enkelt avslag av flint.
Området er meget begrenset.

Plassen seter.
Funnstedet ligger på vestsida av en liten vik ved Plassen seter. Der er en
liten flate hvor det ble funnet et flintavslag like under torven, 2 m fra vannet
og 1 m over. Der ble ikke funnet kull. Stranden er småsteinet, men gir brukbar
båtplass.
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Digernes.
Øya Digernes, fig. 11, ser på avstand svært ugjestmild ut, den er bratt og
steinet med noen få, forvridde fjellbjørker på toppen, som vel kan være nærmere
40 m høy.

Digernes I. På nordvestspissen ligger et rommelig platå, fig. 12, ca. 1/2 mål
av utstrekning og ca. 3 m over vannet. Der er meget værhardt, særlig får
vestavinden og nordavinden godt tak. Det eneste stedet hvor det er litt livd, er
lengst sør på platået.
Platået går over i en 10-12 m lang, jevn skråning ned til stranden. Denne er
steinet, men på en av sidene vil det nesten alltid være smult vann.
På det mest værharde sted på hele platået, langs kanten av skråningen ned mot
vannet, ble det flere steder funnet spredt kull og avslag av flint. Avslagene lå
tildels helt oppe i dagen.
Lengre inne på flaten, innunder skråningen, ble det ikke funnet noe.
Jordsmonnet virker her litt mer leiraktig og rått. Se gravningsberetn. s. 43.

Digernes II. Også i sørøst løper Digernes ut i et platå, men det er mer
steinet og ujevnt enn det nordlige. Stranden er bratt og steinet. Det ble gjort
funn av flintavslag og litt kull 3 steder på dette platået, tildels temmelig
dypt.

Tufter, miletufter og blestergroper. Foruten steinalderboplasser, bragte
registreringen for dagen en rekke tufter, miletufter og forekomster av
jernslagg, dels sammen med blestergroper. Tuftene ligger ofte ved setervollene
og bør sees i sammenheng med dem, men endel ligger også helt uten tilknytning
til annen bebyggelse. Det er derimot ofte en tydelig forbindelse mellom tufter,
miler og jernslagg, og flere av tuftene må være rester etter buer reist på faste
jernvinneplasser, slik vi også kjenner det fra Møsstrand.
Kullmilene blir ikke omtalt enkeltvis, unntatt de som ligger i umiddelbar
nærhet av tufter. I alt ble det registrert 25 miletufter langs Ustevatn, og
denne registrering gjør ikke krav på å være fullstendig. Milene er omtalt
enkeltvis og nummerert i T.S. Eikhoms dagboknotater som er arkivert.
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Ustebergseter, fig. 13.

På vollen ved Ustebergseter ligger 2 tufter:
1. I skråningen ca. 40 m sør-sørøst for naustet helt øst i bukta, ligger en
tuft som måler 7 m x 4 m. Det er ulendt i skråningen unntatt der hvor tufta
ligger. Øst for tufta går et delvis nedrast steingjerde ned til vannet.
Nedenfor, vest for tufta, ble funnet litt slagg.
2. Ca. 70 m fra vannet og 10-12 m nordvest for en steinbu, ligger en tuft på
en tørr gressvoll som stiger slakt opp fra stranden. Tufta måler 10 m x 3,5 m.
Der ble funnet kull og slagg, og det var også tilfelle i takdryppet til en rød
hytte lengre oppe.

Vikastølen.
I lia ovenfor Vikastølen D, omtrent 70 m vest-sørvest for boplassen og
omtrent like langt fra vannet, ligger en tuft, fig. 14. Tufta ligger i ulendt
terreng som skråner oppover mot vest. Der er tett skog omkring. Tufta måler 3 m
x 3 m. Veggene er bygd av vanlig morenestein, de er rast endel sammen, men er
ennå ca. 1 m høye. Inngang i øst. Det synes å gå en skillevegg nord-sør midt i
tufta. Prøvestikk viste litt kull, ellers intet.

På den odden hvor Menutane F. ligger ble det også funnet en tuft og en
blester. Tufta, som er usikker, ligger ca. 30 m fra vannet og måler 3 m x 2 m
innvendig. Det ble funnet kull og slagg under torven både i tufta og nordøst for
denne.
Blesteren ligger ca. 60 m fra spissen av odden, og ca. 40 m fra vestsida, på
en tørr haug. Den er ca. 1,5 m lang, 1 m bred og 0,5 m dyp. En renne synes å
lede ned til en fordypning på 3 m x 4 m rett nedenfor. Det ble funnet kull og
slagg både i og omkring blesteren.
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Verpestølen.
1. Ca. 300 m øst-nordøst for stølen renner en bekk ut i en liten bukt. 6-7 m
fra bekken og 10 m fra vannet på en liten, tørr flate, ligger en tuft eller
blester. Tufta måler 3,5 m x 5 m, og veggene avtegner seg som lave jordvoller,
20-30 cm. høye. Tre av veggene er tydelige, mens den fjerde er uklar. Både inne
i tufta og i vollen på sørsida ble det funnet kull og slagg. Det ble også funnet
kull og rustklumper på en liten haug helt nede ved vannet.
2. Ca. 250 m vest-sørvest for Verpestølen og 30-40 m fra vannet, ligger en
tuft eller blester i en tørr, litt steinet skråning. Tufta er skåret inn i
skråningen mot sør, og på nordsida er det fylt ut, den måler 3,5 m x 2,5 m. Dypt
under torven fantes mye kull, og på toppen av kullaget lå litt brente bein.

Hødnestølen.
1. På en gressvoll vest for Hødnestølen, ca. 10 m fra vannet, ligger en tuft
eller miletuft. Den måler ca. 2 m x 3 m og er ca. 30 cm, dyp. Ingen synlig
steinsetning. Det ble funnet kull både i og utenfor.
2. Ca. 130 m vest for Hødnestølen ligger en flat setervoll. En morenerygg på
østsida gir litt livd. 20 m fra vannet ble det registrert en tuft som måler 6 m
x 7 m. Den virker nokså ny.
Ved en morenehaug 20 m sør for tufta ble det funnet kull og rustklumper.

Lauvvika.
I området omkring Lauvvika fins flere spor etter jernutvinning, og der er
også et par tufter.
På sørsida av vika fører flere slake moreneskråninger opp fra vannet, de går
etter hvert over i en bratt fjellside. Vegetasjonen består av vier, dvergbjørk
og litt småbjørk.
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I en lang smal morenerygg som ligger parallelt med vannet, ligger en bu. På
sørsida av ryggen går et lite bekkesig. Bua ligger nedskåret i vestenden av
ryggen. Den er temmelig sammenrast og gjengrodd, men høyden er ennå ca. 1,5 m.
Den måler ca. 3,5 x 3 m. Åpningen vender mot nord, og det fører en 3 m lang
steinsatt gang inn til åpningen. Der ble funnet litt kull.
Ca. 100 m sør for Lauvvikstølen og 60-70 m fra vannet ligger en tørr, liten
forhøyning. Den ligger like vest for bekken som renner ut innerst i vika.
Her fins en grop, antakelig en blestergrop, som måler vel 2,5 m i diameter og
er 0,8 m dyp. Der ble funnet jernslagg og litt kull.
50 m lengre øst, på en steinet setervoll og 10-15 m fra vannet, ligger en
setertuft.
100 m øst for Lauvvikstølen, på toppen av en bratt skråning ned mot vannet,
ligger en miletuft på en tørr, sørvendt flate. Diameter 4,5 m.
30-40 m lengre øst på kanten av skråningen ned mot vannet, ligger en tuft.
Den måler 9 m x 5 m og er delt i to ved en liten jordvoll midt i. Veggene
avtegner seg også som jordvoller, ca. 0,5 m høye. Det ble funnet kull og slagg
både innenfor vollen og i skråningen mot øst.
Vel 100 m lengre nord, på en liten, tørr flate ved vannet, ligger en
miletuft.

Digernes.
Digernes, som for det meste er bratt og steinet, ender i øst i et litt
steinet platå noen meter over vannet. Der er værhardt og snaut, men skråningen i
nordvest tar av for vinden fra denne kanten.
På platået ligger tufta etter en steinbu, fig. 15, som måler 4 m x 6 m. Den
er muligens delt i 2 rom. Temmelig sammenrast. Der ble funnet litt kull.
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Nordsida av Ustevatn.

Øy øst for Uggen.
Toppen av øya er temmelig snau, der er småkupert, tørr mark. 25 m fra vannet,
og 30-40 m fra vestspissen av øya, ligger en liten tuft, ca. 4 m lang og 2,5 m
bred, lengderetning nord-sør. En 1,5 m, høy fjellknaus danner vestveggen. Tufta
ligger i en lun liten ro som avgrenses av fjell og stein mot sør og øst.

Øynaden seter.
Sørøst for setra, og 40 m fra elva der hvor den bøyer mot nordøst, ligger en
tørr, steinet morenehaug. Mot sør er terrenget flatt og myrlendt. Inn mot en
jordfast stein på østsida av haugen ligger en tuft som måler 2 m x 2 m. Inngang
fra øst. Den er delvis sammenrast. Det ble funnet kull både inne i og utenfor
inngangen.
6 m lengre vest ligger muligens en miletuft. På vollen på vestsida av elva
ligger flere tufter. Under dyrking av vollen nord for vegen, der den nye setra
ligger, ble det for få år siden funnet en blester med slagg samt en 7-8 cm.
lang, trekantet pilespiss av jern.

Uggen
På østsida av Uggen, ca. 200 m sør for jernbanen, ligger en bukt. Der er
ganske lunt, en liten fjellknaus skjermer mot nord, og kammen av Uggen tar av
for den verste vestavinden. Området er steinet og ujevnt. Ca. 10 m fra vannet og
en drøy meter høyere, ligger en usikker tuft nedgravd i bakken. Det synes å være
lagt opp en mur mot nord og vest. I sør er avgrensningen svært utydelig. Den
måler ca. 2 m x 3 m. Det ble funnet kull både i tufta og nedover mot vannet. I
tufta lå også et flintstykke.
På sørsida av Uggen går en lang, smal vik inn mot sørøst.

- 20 -

Bjørkekledte knauser både mot øst og vest skjermer godt mot vinden. Ca. 50 m fra
vannet og 3-4 m over på vestsida helt innerst i bukta, ligger en steinbu. Den
måler ca. 4 m x 4 m. Murene er sammenraste, men er ennå ca. 1 m høye. Inngangen
ligger midt på østveggen. Bua er gravd inn i skråningen. Det ble funnet litt
kull i og utenfor tufta.

Karistølen.
Like nord for Karistølen ligger en lun bukt med ganske god strand. Her ligger
en usikker liten tuft 4 m fra vannet, gravd inn i bakken mot vest. Ut mot vannet
er det planert. Mål 1,5 m x 2 m.
I en slak skråning opp fra vannet, ca. 400 m sørøst for Karistølen, ligger en
tuft på en flate ca. 30 m fra vannet. Stedet er ganske lunt med lave bakkekammer
mot sør og vest som tar av for vinden. Tufta måler 6 m x 7 m, prøvestikk viste
kull og brente bein.

- 21 -

Innberetning om registrering ved Sløtfjorden Hol s. og pgd. Buskerud.
Av Arne J. Larsen.

Terrengbeskrivelse.
Sløtfjorden ligger øst-vest mellom Ustevatn og Nygårdsvatn og 984,5 m.o.h.
Den er ca. 5 km. lang og ca. 1700 m bred på det bredeste. I øst skiller
Karistølstangen og Sundet mellom Ustevatn og Sløtfjord. Mellom Sløtfjorden og
Nygårdsvatn er det et bredt eide og en ganske kraftig foss.
Landskapet Sløtfjorden ligger i, er goldt og ugjestmildt. Vegetasjonen består
for det meste av småbjørk. Bjørkekrattet når bare et ganske kort stykke opp fra
vannet. Mot nord stiger fjellene til de møter Hallingskarvet, som går lik en
vegg fra langt i vest til langt i øst. På sørsida av vannet fører lange bratte
lier opp mot fjelltoppene. Sørover veksler det med fjell og flate
viddestrekninger så langt det er mulig å se.
Det er lett adkomst fra vannet til fjellområdet omkring. Men det er ingen
steder som utmerker seg fremfor andre når det gjelder å komme fra vannet og opp
på vidda.

Nordsida av "fjorden": Fra der Sundet går ut i Ustevatn og til
Karistølstangen er strandterrenget steinet og enkelte steder nokså bratt. Andre
steder går myra like ned i vannkanten. Et par tørre lyngrabber stikker ut i
vannet. Rundt Karistølstangen er det bratt og steinet. Inne på flata veksler
terrenget mellom myr og tørre lyngflater. Fra Karistølstangen og et stykke
lengre nordvest enn Kilen er det storsteinet strand med myr innenfor. Langs
resten av nordsida er det bare ei smal stripe land mellom jernbaneskråninga og
vannet. Denne delen av nordsida har sannsynligvis alltid vært bratt, men
anlegget av jernbanen har gjort skråninga enda brattere. Nær Haugastøl stasjon
er den smale landstripa helt borte, og jernbaneskråninga går rett ned i vannet.
Stasjonsodden er lav og lyngvokst og myrlendt. Videre vestover fra odden er
terrenget blitt svært omformet av riksveien. Ved utløpet av elva fra Nygårds
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vatn er det bratt og storsteinet.

Sørsida av "fjorden": Landet langs vannet mellom osen ved Nygårdselva og
Midttangen er svært ulendt og det er mye myr. På strekninga er det tre flate
grasbakker som delvis er ryddet og hvor det nå står hytter. Der er ingen
skikkelig strand, og så å si på hele strekninga ligger det store steiner ute i
vannet som gjør det vanskelig å komme iland med båt. Midttangen er bratt og uten
strender eller viker. Oppe på selve tangen er det ingen større flater, men mest
bare kløfter og skar. I den innerste delen av bukta mellom Midttangen og odden
ved Ørterdalseter III, er det et bredt myrlendt belte mellom brattlia og vannet.
Odden er bratt og storsteinet på alle kanter. Odden virker som ei stor overvokst
ur. Herfra til Ørterdalseter II går brattfjellet rett ned i vannet. I bukta der
er det blitt ryddet en flat setervoll. Utenom setervollen er terrenget steinet
og myrlendt. Fram til Ørterdalselva er terrenget småkupert og uten skikkelig
strand.
På østsida av Ørterdalselva, på en lav flat terrasse ved vannet, ligger
Ørterdalsseter. Strandpartiet mellom Ørterdalsseter og Lysthusseter er
storsteinet, og bare få steder er det mulig å komme i land med båt. Lange
partier av strekninga har i det hele tatt ingen strand. Mange steder går
brattlia like ned i vannet. Der det er flatt, er det mest myr og sump.
Lysthusseter ligger på en nokså flat og høy terrasse. Lysthusodden er bratt og
ulendt på alle kanter. På sørsida av Sundet er det et par steder med små
strender og tørre lyngrabber, men ellers er terrenget ulendt og fuktig.
Fortidsminnene er lagt inn på oversiktskartet Pl. II.

Steinalderboplasser.
Sundet I. Boplassen ligger på en lav lyngvokst steinodde på nordsida av
Sundet. Det flate området på odden er ganske lite. Ved odden er det ingen
skikkelig strand. Høyden over vannet er ca. 2 m. Ikke naturlig ly. Boplassen ble
lokalisert ved at det ble funnet flint i prøvestikk. I prøvestikkene var det
ikke antydning til kull.
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Sundet II. Denne boplassen ligger på en rabbe som går bratt ned i vannet. På
rabben er det bare et ganske lite flatt område, så boplassen har ikke hatt noen
stor utstrekning. Øst- og vestsida av rabben er ganske lav og her er små
sandstrender. Boplassens høyde over vannet er ca. 5 m og avstanden fra vannet
ca. 4 m. Plassen ble lokalisert ved prøvestikk. I et brunlig sandlag, som dekket
hele berget, ble det funnet litt flint og litt kull.

Sundet III. Boplassområdet er den innerste delen av vika på østsida av
lysthusodden. Selve boplassen ligger på en liten høyde ved stranda. Høyden over
vannet er ca. 2 m. Området for plassen er ganske lite og nokså kupert. Boplassen
ligger fint til ved innløpet til Sundet. Fjellsida i sør og sørøst er det eneste
som gir litt livd. Lokalisert ved prøvestikk.
Det ble ikke funnet kull.
Funn:
a) Bladformet pilespiss av gråhvit kvarts, med lett avrundete egghjørner, og
svakt utbuete egglinjer. Odden mangler. Godt forarbeidet. Lengde 2 cm.

Lysthusseter, fig. 16. Lysthusseter ligger i ei bukt sørvest for innløpet til
Sundet. Boplassområdet er på en flat terrasse ca. 60 m nordvest for hytta.
Terrassen stikker seg her ut som en liten tange i terrenget og går bratt ned i
vannet. På øst- og vestsida av terrassen er to små viker med sandstrender.
Boplassen ligger ca. 12 m fra vannet og ca. 4 m over. Fjellsida i sør og sørøst
tar av for den verste vinden fra disse retninger. Men øyene utenfor gir godt ly
mot dårlig vær på vannet, slik at farvannet ved boplassen er smult selv i sterk
vind. Boplassen ble lokalisert ved prøvestikk hvor det ble funnet flint.
(Utgravning se innberetning s 49)

Ørterdalseter I, fig. 17-18. Hytta står på kanten av en lav terrasse. Mellom
hytta og vannet er en smalere og lavere terrasse. Det var på denne smale
terrassen at det først ble funnet flint. Men boplassområdet har høyst sannsynlig
vært på sørvestsida av hytta. Her ble det på et 5 m x 3 m område tatt flere
prøvestikk, og i de fleste ble det funnet flintavslag og litt kull. Jordbunnen
er nærmest fin morenegrus. Plassen ligger ca. 25 m fra vannet og ca. 4 m over
vannet, og like ved Ørterdalselva utløp i Sløtfjorden. Skråninga i sør og
sørvest gir nok litt livd, men stedet er værhardt.
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Ørterdalseter II. Boplassen ligger på setervollen innerst i bukta. Den flate
vollen går rett ned i vannet og det er dårlig strand. Boplassen ligger ca. 30 m
nordøst for hytta, 10-12 m fra vannet og ca. 4 m over vannet. Terrenget er åpent
og flatt, og det eneste som gir litt ly, er skråninga i vest. Plassen ble
lokalisert ved prøvestikk. I et av stikkene ble funnet et flintstykke og litt
kull. Flintstykket og kullet lå i overkant av et tykt lag med fin brunlig sand.

Ørterdalseter III. Odden er ei stor overvokst ur som går langt ut i vannet.
Bare på vestsida av odden (ved naustet) er terrenget flatt, og her er også ei
ganske god strand. Boplassen ligger ca. 20 m øst for hytta, ca. 40 m fra vannet
og ca. 10 m over vannet. Fjellsida i vest gir endel livd. Fra stedet er det fin
utsikt over hele østdelen av vannet. Boplassen ble lokalisert ved prøvestikk.
Det ble funnet flintavslag og litt kull i et grovt sandlag mellom steinene.

Dyregraver.

Karistølsneset.
På tangen ytterst på Karistølsneset ligger 4 dyregraver, en av dem avbildet
fig. 19.
Dyregrav på østsida av tangen like ned i vannkanten. Grava har vært rund med
diameter ca. 2 m. Veggen mot øst er rast ut. Dybden er ca. 1,5 m og veggene er
fint murt opp.
På vestsida av tangen ligger to dyregraver på linje ned mot vannet. Avstanden
mellom dem er ca. 2 m. De er begge runde med diameter ca. 2 m. Dybden er ca. 1,5
m. Den nederste ligger ca. 3 m fra vannet.
Rund dyregrav ca. 1,5 m diameter på nordøstsida av tangen. Den ligger tett
ved stien som går utover tangen. Dybden er vanskelig å fastslå, da det har rast
en mengde stein ned i grava. Antagelig har grava vært ca. 1,5 m dyp.
Sett under ett danner de fire dyregravene på Karistølstangen en trekant.
Avstanden mellom de to på sørsida av tangen og den på østsida er ca. 50 m. Grava
på nordøstsida ligger 70-80 m fra de tre andre.
Gravene på sørsida og den på østsida ligger like ved vannet, og terrenget
skråner svakt fra toppen av tangen og ned mot vannet.
Den fjerde grava ligger på flata helt oppe på tangen. Rundt denne grava er
det helt åpent og flatt.

- 25 -

Sundet.
Dyregrav på sørsida av Sundet ca. 12 m sør for boplassen Sundet II. Grava er
1,70 x 0,60 og 1,20 m dyp. Den er fint murt opp av store steiner. Fig. 20.
Sammenrast dyregrav ca. 4 m vest for den ovennevnte. Den har vært ca. 2 m x 1
m, dybden nå 0,80 m.
Gravene ligger mellom to lave knauser på ei smal landstripe mellom vannet og
et høyt berg.

- 26 -

Innberetning om registrering ved Nygårdsvatn og Bergsmulvatn, Ustevassdraget,
Hol s. og pgd. Buskerud.
Av Arne J. Larsen.

Terrengbeskrivelse.
Det er naturlig i denne forbindelse å behandle Nygårdsvatn og Bergsmulvatn
under ett, da de bare er adskilt av et smalt, grunt stryk på sørsida av
Nygårdsnøsi. Nygårdsvatn er 2,5 km langt nord-sør og 2,5 km øst-vest. Høyden
over havet er 991 m. Bergsmulvatn ligger ubetydelig høyere og er 2,4 km langt
øst-vest og inntil 500 m bredt.
Vannene er kranset av høye og til dels bratte fjell, og lange strekninger går
bratte og ufarbare fjellsider ned i vannet. Det mest dominerende trekk i
landskapet er Nygårdsnøsi som reiser seg 1243 m.o.h.
På sørsida av Nygårdsnøsi ligger Bergsmulvatn, og på nordsida går det inn en
smal kil av Nygårdsvatn. Bare i østenden vider terrenget seg ut. I øst er det
ganske åpent og fritt terreng der Nygårdsvatn renner ut i Sløtfjorden i en nokså
kraftig foss. I vest kommer det på begge sider av Nygårdsnøsi elver ned i
vannet. Ustekveikja renner ut i Bergsmulvatn, og ei mindre elv renner ut i enden
av kilen av Nygårdsvatn. Her i vest trekker fjellene seg lengre fra vannet og
bratte lier fører opp mot vidda. Ved elveutløpene er landbremmen mellom vannet
og fjellene bredere enn ellers langs vannet. Adkomsten til og fra vidda er
greiest og lettest i vestenden.
Ser man på terrenget like nede ved vannkanten er det for det meste bratt og
ulendt. Hele sørsida av Nygårdsvatn er steil og uten strand. Bare ett sted på
denne strekningen er det en åpen, tørr plass, og her ligger en nedlagt støl,
Botnseter. Det lille som ellers er av åpent terreng, er myret og steinet.
Brattlendet fortsetter inn i Bergsmulvatn. Sørsida av Bergsmulvatn kan betegnes
som ei svær overvokst ur. De få flate strekningene er myr. Bare noen ganske lave
hauger ved vannkanten har små, tørre flater på toppen.
Rundt vestenden av Bergsmulvatn er terrenget langs vannet steinet og
myrlendt. Bjørkekrattet vokser like ned i vannkanten, og lave myrbanker ligger
mellom vannet og det tørre, slette landet innenfor. Ved utløpet av Ustekveikja
er det bare
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en åpen slett plass, og her var også en boplass. Videre rundt Bergsmulvatn er
strandpartiet ulendt og til dels ufremkommelig. På størstedelen av strekninga
går sidene av Nygårdsnøsi stupbratt ned i vannet. Et par steder strekker tørre,
flate sandodder seg ut i vannet. Den største odden ligger i sørøst, og den
danner skillet mellom Bergsmulvatn og Nygårdsvatn. Osodden består mest av sand
og stein.
Rundt Nøstangen og nordover til Krystallodden er det bratt og storsteinet li
helt ned til vannet. Lia er en fortsettelse av den steile fjellveggen til
Nygårdsnøsi. Fra Krystallodden flater terrenget seg ut, men det blir ikke mer
gjestmildt. Langs vannet er det enten store berg eller myr. Mellom Vikastølen og
vannet er terrenget gjennomskåret av små kløfter og skar. I kløftene og skarene
er det de fleste stedene myr eller sump. Ut fra land stikker det ut små odder og
myrbanker som grener opp vannet i smale sund og små bukter. I dette
deltalignende området er vannet grunt, slik at det kan være vanskelig å bruke
båt. Fig. 21 og 25.
Stølsodden er lav og består mest av store berg og myr. Videre sørover til
Nygårdsstrand er det stein og myr, men med enkelte små lune viker. Hele østsida
av vannet, fra Nygårdsstrand til Fjeldbergosen, er svært ulendt. Bare få steder
nær vannet er det små åpne, flate plasser. To av disse er Nygårdsstrand og
Veslenes. Ei lang strekning av strandpartiet på østsida er ødelagt ved byggingen
av anleggsveien, som begynner ved riksveien og fortsetter langs hele østsida av
vannet. Fra Veslenes til Fjeldbergosen er det praktisk talt åpent land nede ved
vannet.
Fortidsminnene er inntegnet på oversiktskart Pl. III.

Steinalderboplasser. (navnene på boplasslokalitetene er laget av
registrantene).

Fjellbergodden, Nygårdsvatn I, fig. 22. Boplassen ligger i ei lita vik på
østsida av Fjellbergodden. Plassen ligger fint i ly, like ved osen, ca. 4 m fra
vannet og ca. 1 m over vannet. Ved plassen er det fin strand. På området er det
satt opp et naust som sikkert har ødelagt en stor del av boplassen. Boplassen
ble lokalisert ved prøvestikk. I et lyst sandlag, blandet med småstein, ble det
funnet litt flint, men ikke kull.
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Veslenes, Nygårdsvatn II. Boplassområdet er en flat vanlig odde 12 m x 6 m.
Odden har ingen skikkelig strand. Flata ligger ca. 1,5 m over vannet. Det er
ikke naturlig ly ved boplassen. Prøvestikkene ble tatt ca. 6 m fra vannet, og
her ble funnet avslag av flint og bergkrystall. I prøvestikkene ble det funnet
små biter av kull. Funnene lå i et grovt, brunlig sandlag like under torva.
Funn:
a) Tverregget pilespiss av flint. Tykt, kraftig eksemplar, med jevnt avsmalnende
sidekanter, hvorav bare den ene er retusjert. Lengde 2,7 cm.
b) Flekkeskraper med utbuet egg. Bakre del mangler, overflaten ildskadet. Lengde
1,8 cm.
c) 8 hele og fragmentariske flekker:
Vanlig flekke av bergkrystall. Lengde 3,7 cm.
4 mikroflekker av flint.
3 mikroflekker av bergkrystall.
d) 30 g. flintavslag.
3 stkr. bergkrystall.

Nygårdsstrand, Nygårdsvatn III, fig. 23. Boplassen ligger ca. 100 m sør for
naustet på Nygård. Den ligger like i vannkanten, godt i ly bak en naturlig voll
av jord og stein. Mot vannet er vollen et bratt bart berg. Vest for vollen er ei
fin strand. Det flate området bak vollen er ca. 7 m x 5 m. Hovedområdet for
boplassen ligger ca. 6 m fra vannet og ca. 3 m over vannet. Plassen ble
lokalisert ved prøvestikk, og her ble funnet avslag av flint og bergkrystall.
Seinere ble det utført en mindre prøvegravning.
Fra den nordlige kanten av boplassområdet ble det målt opp et felt 4 m x 3 m,
med nullpunktet i nord. Av dette feltet ble det gravd ut 11 m2. Feltet ble delt
inn i ruter hver på 1 m2. Den nordlige linjen av feltet ble betegnet med tallene
1, 2, 3, og den vestlige med bokstavene A, B, C, D. Mot øst var feltet avgrenset
av store stein og småbjørk. Før gravningen tok til var det et tett bjørkekratt
over hele plassen.
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Torvlaget var ganske tynt. Mellom torvlaget og auren var et nokså grovt
sandlag, som varierte en del i tykkelse. I sandlaget lå funnene, ca. 10 cm.
under torva. Det ble funnet avslag av flint og bergkrystall og et par redskaper
av flint. Ikke alle rutene var like rike på funn. Der terrenget var flatest og
minst steinet, i rutene B2, B3, D2 og C3 ble det funnet mest.
I prøvestikk sør, øst og vest for det utgravde området, ble det ikke gjort
funn.
Funn:
a) Flekkepil av flint, bare tildannet ved tangen. Lengde 2,3 cm. D 2.
b) 2 skrapere:
Skraper av flint med skraperegg langs hele kanten. Skraperen løper ut i en
spiss, mulig at den også har vært brukt som bor. Lengde 2,3 cm. B 2.
Skraper av bergkrystall, laget av et tynt, nærmest ovalt avslag. Skraperegg
ved den ene smalsiden. Lengde 2,6 cm.
c) 3 retusjerte flekker:
Flekkefragment av flint, med en skjev, retusjert tverrende. Lengde 2,4 cm. A
2.
Flekkefragment med kort, innbuet, retusjert parti ved en sidekant. Lengde 1,6
cm, C 3.
Endestykke av flekke av lys grå flint, det ene hjørnet skrått avkuttet og
retusjert. Lengde 1,9 cm.
d) 7 retusjerte avslagstykker, 6 av flint, 1 av bergkrystall: Lengder 3,1 - 1,3
cm.
e) 28 hele og fragmentariske flekker av flint og kvarts: 5 fragmenter av vanlige
flekker av flint.
10 mikroflekker av flint. St. lengde 2,2 cm.
Vanlig flekke av hvit kvarts, lengde 3,5 cm.
12 mikroflekker, 10 av bergkrystall, 2 av hvit kvarts. St. lengde 1,6 cm.
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f) Avslag av flint og kvarts: 90 g. flint.
70 g. kvarts, ca. halvparten er bergkrystall.

Steinly. Nygårdsvatn IV, fig. 25. Boplassområdet ligger mellom et berg og en
stor stein, og det er på den måten ly mot øst og vest. Plassen er 4 m x 2 m, og
har "åpning" mot sør, mot vannet. Like ved plassen er det ei fin strand.
Boplassen ligger ca. 1,5 m over vannet. Steinly ligger fint til ved et sted der
vannet er ganske smalt. På motsatt side av vannet ligger Krystallodden.
Boplassen ble lokalisert ved prøvestikk, og i et lag av moldjord og grov sand,
fantes små flintstykker og litt kull.

Stølsodden, Nygårdsvatn V, fig. 26. Odden ligger på nordsida av vannet i
"deltaet" ved Vikastølen. Boplassområdet er et stort mosegrodd berg ca. 15 m fra
vannet og ca. 2 m over vannet. Terrenget rundt berget er myrlendt. Boplassen
ligger fint til ved elveosen, men har ingen skikkelig strand, og heller ikke
naturlig ly.
Boplassområdet er et stort berg dekket av mose. Av området ble det stukket ut
et felt 6 m x 4 m, som skulle graves. Lengderetningen ble sørvest-nordøst. Den
nordligste kanten av feltet var 14 m fra vannet. Feltet ble delt i 6 striper,
hver stripe målte 4 m x 1 m. De fikk betegnelsene F-L fra sør mot nord.
Gravningen gikk ut på å skave av mosen og myrjorda som dekket berget. I
moselaget og på selve berget ble det funnet en skraper av flint og avslag av
flint og bergkrystall. De fleste funnene kom fra stripene G og H. I de øvrige
stripene ble det funnet lite eller ingenting. Kull ble overhodet ikke funnet.
Funnfordelingen viser dårlig utstrekningen av boplassen. Men det er vel
sannsynlig at hele berget har vært brukt til å bo på.
Funn:
a) Skraper av hvit kvarts med utbuet egg, laget av et avslagstykke. St. lengde
2,7 cm.
b) Retusjert kvartsstykke. St. lengde 2,2 cm.
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c) 10 hele og fragmentariske flekker: 3 mikroflekker av flint.
2 vanlige flekker av kvarts.
5 mikroflekker av kvarts.
d) Avslag av flint og kvarts: Vel 20 g flint.
80 g kvarts.

Krystallodden, Nygårdsvatn VI, fig. 27. Odden er et høyt berg som stuper
bratt ned i vannet. Ytterst ute på odden ligger boplassen. Avstanden fra vannet
er ca. 6 m og høyden over vannet er ca. 2 m. Boplassen ble lokalisert ved at det
ble funnet bergkrystall og flint i og like under det tynne moselaget som dekket
berget. Ved Krystallodden er vannet ganske smalt, og like overfor, på motsatt
side av vannet, ligger boplassen Steinly.

Osodden. fig. 28, ligger mellom Nygårdsvatn og Bergsmulvatn, på sørsida av
Nygårdsnøsi, som tar av for nordenvinden. Her er to lokaliteter: A og B.
Lokalitet A ligger på sørspissen av odden, like ved to store steiner ca. 15 m.
fra vannet og ca. 2 m over vannet. Plassen har litt ly mot øst, men har ingen
skikkelig strand. Boplassen ble lokalisert ved prøvestikk hvor det ble funnet
små flintavslag og litt kull. Flinten og kullet lå i et mørkt sandlag like under
torva. Lokalitet B er på vestsida av odden i et svakt skrånende terreng ned mot
Bergsmulvatn. Terrenget er flatt og myrlendt. Nedenfor lokaliteten er ei ganske
fin strand. Avstanden fra vannet er ca. 12 m. Høyden over vannet er ca. 3 m.
Stedet ble lokalisert ved prøvestikk. Det ble funnet flint og litt kull i et
mørkt sandlag i underkant av torvlaget.

Bergsmulvatn I. Denne boplassen ligger på en haug på sørsida av vannet.
Haugen har bratte kanter som går like ned i vannet. På toppen av haugen er et
lite område rundt to ganske store steiner. Boplassen har ligget på dette flate
området. Området er ca. 10 m x 7 m. Det ligger ca. 10 m over vannet og ca. 30 m
fra vannet. Steinene er ikke så store at de gir skikkelig ly. Boplassen ble
lokalisert ved prøvestikk ved steinene. Her ble funnet flint og bergkrystall.
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Bergsmulvatn II, fig. 29-30. Boplassen ligger på en flat fin terrasse på
sørvestsida av Ustekveikja der elva går over fra fossende stryk til stri strøm.
Nordvestsida av terrassen støter opp mot en stor haug som gir godt ly mot nord
og nordvest. Elva går temmelig stri forbi boplassen. Den gjør en stor sving på
seg og forsetter i østlig retning. Elva renner ut i Bergsmulvatn 150 - 200 m øst
for boplassen. Helt fra utløpet og til boplassen er strømmen ganske sterk, og
fra svingen på elva er det vanskelig å bruke båt oppover. Det er ikke mulig å
dra med båt helt til boplassen. Her er heller ingen skikkelig strand. Denne
plassen er det eneste markerte stedet i det flate terrenget rundt Ustekveikja.
Fra plassen er det fritt utsyn mot Bergsmulvatn og fjellene omkring. Boplassen
ligger ca. 4 m over vannet. Den ble lokalisert ved prøvestikk. Omlag midt på
plassen er ei overgrodd tuft 4 m x 2 m. (utvendige mål, langveggene nord-sør.
Tufta er svært sammenrast. (Se gravningsberetning fra Nils Lien s nnn)

Hellere.

Helleren, fig 31. Helleren er ei stor flyttblokk på vestsida av
Fjellbergkulpen. Den ligger på en liten terrasse ca. 25 m fra vannet og ca. 3 m
over vannet. Åpningen vender mot nord mot vannet. Høyden fra overhenget til
dråpefallet er 2,5 m og avstanden fra dråpefallet til bakveggen er 2 m. Det
flate området under overhenget er ca. 2 m x 2 m. Helleren har dårlig ly mot
sørvest og nordøst. I et prøvestikk under overhenget ble det funnet et
flintavslag i et brunt sandlag ca. 20 cm dypt. I sandlaget var et tynt kullag.

Dyregraver.
Fjellbergkulpen. Dyregrav ca. 30 m vest for Helleren ca. 8 m fra vannet. Den
måler 1,5 m x 1,3 m, dybden er 1 m, fig. 32. Dyregrava ligger på en ganske smal
stripe flatt lende mellom vannet og et bakket terreng.
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Innberetning om registreringer og utgravninger i området Ørteren,
Lægreidvatn, Trestiklan. Hol s. og pgd. Buskerud.
Av Thor S. Eikhom og Anders Hagen.

Sørvest for strøket Bergsmulvatn - Ustevatn ligger en hel rekke fjellvann
tett sammen i en høyde på noe over 1100 m.o.h. De tre østligste av disse vann
lenkes sammen ved små oser og har utløp gjennom Ørterdalsåni til Sløtfjorden.
Disse tre vann, Ørteren, Trestiklan og Lægreidvann, er planlagt regulert, og de
ble alle sammen ferdigregistrert sommeren 1960.
Terrengforholdene er temmelig like for alle tre vann. Typisk høyfjell med
nakne, dels myrete strekninger, der selv fjellbjørka ikke har funnet
eksistensmuligheter. Strendene er stort sett lave og værharde. Bare i nordenden
av Ørteren og langs vestsida av Trestiklan er fjellet mer bratt, slik at her
fins bedre livd.
Såpass nakne og forblåste områdene rundt disse vannene er i dag, innbyr de
ikke umiddelbart til opphold. Dessuten er strendene de fleste steder lite egnet
for boplasser. Enten er det temmelig steinete, eller så er bunnen helst fuktig.
Dertil kommer at det for det meste er temmelig langgrunt langs land.

Ørteren er det største av vannene og det som ligger nærmest Sløtfjorden.
Høyden over havet er 1137 m. Sørstranda er her stort sett steinet og dessuten
fuktig. Bare vestligst i vannet ved Slyåni - utfallsosen fra Trestiklan - fins
det plasser som kan ha høvet til opphold. Nordsiden av Ørteren byr imidlertid på
flere brukbare partier. Her er området mer innskåret og her fins plasser med
forholdsvis tørr bunn og bra livd.
Følgende lokaliteter ble registrert og dels gravet ut ved Ørteren:

Ørteren I. Nær utløpet av Ørteren, østligst i vannet, ligger en tørrlendt
odde 2-300 m øst for Ørternseter. På østsiden av denne odden, ut mot osen, er en
liten, lun og tørr plass, et par meter over vannet. Elva smalner sterkt inn her,
men hverken strømmen eller stranda er verre enn at man kan legge
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til med båt. Noen lave småhauger på odden skjermer godt av for været både mot
nord og vest. Heller ikke østavinden får noe større tak her. Fig. 34.
Prøvestikk viste at det fantes temmelig mye kull på lokaliteten. Dessuten ble
funnet avslag av flint. Hele lokaliteten kan neppe være mer enn 15-20 m2 stor.
Av dette området ble gravet ut 3 m2, et felt som etter alt å dømme ligger i
sentrum av boplassen.
Følgende iakttagelser ble gjort: Under et 5-10 cm tykt grasvokst torvlag
fulgte et sjikt med kull og mørk, fet jord, som gikk over i et lag med sand og
stein. Undergrunnen var meget steinete, især var det mye småstein. Steinen gikk
til dels opp i det mørke laget.
Funnene som ble gjort, lå både i det kullblandete, mørke jordlaget og i
sanden mellom steinene. En pilespiss av jern lå således like under torva, en
hjerteformet pilespiss av flint lå litt dypere og en liten spiss av kvarts ble
funnet helt nede på auren.
Det ble gravet helt ned til steril bunn, men ingen stein ble fjernet fra det
området som ble gravet ut. Disse funn kom for dagen ved gravningen:
a) Nærmest hjerteformet pilespiss av lys, hvitaktig flint. Eksemplaret er meget
lite og vakkert tildannet, med svakt innbuet basis og tannete egglinjer.
Lengde 2,4 cm, st. bredde 1,5 cm. G.5.
b) Usedvanlig liten pilespiss av lys gjennomsiktig kvarts. Den er laget av en
tilfeldig flis og har en liten og svakt tilslått tange. Lengden er 2,5 cm,
st. bredde 0,8 cm. G 5.
c) Liten pilespiss av jern med flatsmidd blad og tange. Odden mangler. Typen
hører nærmest til Rygh, fig. 540. Lengden er 7,5 cm, st. bredde l,7 cm, H. 5.
d) 7 stykker avfallsflint.
e) Noen små og ubetydelige avslag av kvarts - kvartsitt.
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Ørteren II. Denne lokaliteten ligger omlag 100 m lengre vest på den samme
tangen som Ørteren I. En forholdsvis bratt skråning fører her opp fra vannet til
et lite tørt platå med mye småstein. Stranda nedenfor er noe steinet, men
brukbar. Mot nord skjermes lokaliteten av fjellstrekningen bak Ørterstølen som
ikke ligger langt borte. Lokaliteten er ganske liten i utstrekning. Et avslag av
flint, tre av kvarts og noe kull, ble således funnet i et tynt, steinet sandlag
like under den mosegrodde overflaten på platået på spissen av odden ca. 10-15 m
fra elva.

Ørteren III. Dette er restene etter ei steinbu, ca. 350 m vest for den
foregående boplassen. Vannet går her inn i en liten bukt ved Ørterstua, og
burestene fins omlag 100 m vest for denne seteren. Bua ligger i skrånende
terreng mot nordøst, 25-30 m fra vannet og 5-6 m høyere enn dette. Bu-tufta er 4
m x 4 m, den er bygd av tildels store stein, og den opprinnelige muren står i en
høyde på ca. 1 m. Inngangen har vært mot sør. Ved prøvestikk ble bare funnet
kull under torva.

Ørteren IV. Denne boplassen ligger på vestsida av bukta ved Ørterstua.
Terrenget stiger her jevnt mot nord, vest og øst. Skråningen er temmelig
steinet, men forholdsvis lun. Stranda er også nokså steinet, men en kan godt
legge inntil med båt. En liten bekk renner ut innerst i bukta. Like på
sørvestsida av denne bekken er en liten, tørr sandflate nær ved vannet. På denne
lokaliteten, 7-8 m fra bekken og 3 m fra vannet, ble ved rekognoseringen funnet
flint og kvarts, delvis helt oppe i vannet. Senere ble hele boplassområdet på 21
½ m2 gravet ut, se fig. 35 og Pl. V. Følgende iakttagelser ble da foretatt:
Under et 2-3 cm tykt torvlag fulgte et mørkt, kullblandet jordsjikt. Her fantes
spredte kullbiter. Dette knapt mer enn 1 cm tykke sjiktet gikk gradvis over i et
2-10 cm tykt kullblandet, grått sandlag. Under dette laget lå så steril sand og
aur.
I såvel undergrunnen som i det grå sandlaget fantes en god del stein. Disse
lå ikke i noe system. Således ble det ikke funnet spor hverken etter oppbygd
ildsted eller tuftkonstruksjon. Kull fantes spredt over det hele, men kullaget
var tykkest ved sentrum av det utgravde området. Kullbitene var
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imidlertid så små at det var vanskelig å få samlet tilstrekkelig for analyse.
Storparten av redskaper og avslag lå i det tynne kullaget like under torven,
og i det kullblandete sandlaget under.
Området ble gravet i kvadratmeter-ruter, se Pl. V. Kulturlaget var
forholdsvis konsentrert. Mot øst strakk det seg til midt i rad 4 - ca. 5 m fra
bekken. I sørlig retning var det slutt på området omtrent midt i H-rutene - et
par meter fra vannet. I vestlig retning strakte kulturlaget seg over hele rad 7
og halvveis inn i E 8. Her ble terrenget etter hvert steinet og ulendt. Nordover
strakte bosetningslaget seg bare et stykke inn i rutene D 5 og D 6. Her ble også
terrenget etterhvert nokså steinete.
Sentrum av boplassen synes etter alt å dømme å ha ligget omtrent midt i det
utgravde området. Her var kullaget mest markert, og her lå mesteparten av
funnene. Funnmengden avtok sterkt mot utkanten.
Under rekognoseringen ble det funnet en hjerteformet pilespiss av kvarts helt
oppe i dagen i en grushaug (i rute K 9). Denne haugen ble derfor gjennomgravd
(rutene K 9, 10 og 11). Dette området er avgrenset fra hovedlokaliteten ved en
god del stein, og ellers avgrenses stedet av vannet kloss ved. Mellom steinene
(K 9) fantes en god del kull, ellers var kulturlaget lite markert. Dels lå
oldsakene helt oppe i dagen og dels fantes de i et kullførende skikt under et
ca. 10-15 cm tykt gruslag. Funnene lå jevnt fordelt.
Prøvestikk synes å tyde på at kulturlaget fortsetter ca. 1 m både på
nordsiden og sydsiden av de K-rutene som ble gravet.
I strandkanten like ut for boplassen - i rutene J 7, 8 og I 7 og 8 - synes å
være ryddet ei lita båtstø. Det fins ingen oppmuring, men her er lempet til side
en del stein i stranda, for å få en god båtplass. Såpass steinete området er til
begge sider, er dette den eneste plassen på et langt strandstykke hvor det er
utmerket å legge til med båt. Hvorvidt denne båtstøa skal sees i sammenheng med
boplassen, er vanskelig å si. Muligens har den vært brukt i sammenheng med
steinbua det fantes ruiner av ca. 50 m lengre opp i bakken (Ørteren III).
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Kartskisse over boplassen Ørteren IV, Hol s. og pgd. Buskerud.
Ekvidistanse 0,5 m.
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Følgende gjenstander ble funnet ved undersøkelsen av boplassområdet Ørteren
IV:
a) 2 bladformete pilespisser, nærmest av hovedtype som Shetelig: Ruskeneset Pl.
V, fig. 20. En er av flint, den er fint tilhogd og har svakt utbuet basis.
Lengden er 2,8 cm, st. bredde 1,8 cm. Funnet i rute E 5. Den andre er av hvit
kvarts. Den er usedvanlig liten, er fint tilhogd og har tydelig innbuet
basis. Det ytterste av odden mangler. Lengde 1,7 cm, st. bredde 1 cm. Funnet
i rute K 9.
b) 4 hele og en fragmentarisk pilespiss av flint, tilslått av små flintfliser av
mikroflekker. Samtlige har tange. 2 av spissene er retusjert langs den ene
siden. Høyden er henholdsvis 2,8 cm, 2,6 cm, 2,3 cm, 2,4 cm, og 2,1 cm. Den
siste er brukket og mangler oddpartiet. Bredden varierer fra 1,9 cm til 0,8
cm. Spissene er funnet i rutene H 4, K 9, G 4 og to i F 5.
c) Lite spissredskap av bergkrystall. Gjenstanden er tildannet av et avslag fra
krystallens sideflate og er buet i lengdesnittet. Spissen er retusjert langs
begge "eggsider". Lengden er 2,2 cm, st. bredde 1,2 cm.
d) 2 små flintskrapere tildannet av tilfeldige flintavslag. Begge har utbuet egg
langs den ene siden. Mål over skrapereggen er henholdsvis 2,5 cm og 1,3 cm.
Funnet i rutene E 6 og F 5.
e) 2 små flintstykker med noe retusj. Den ene er brukket i begge ender. Den
andre er muligens et lite bor. Største mål er henholdsvis 2 cm og 1,8 cm.
Funnet i rutene G 6 og E 6.
f) Lite stykke skifer med spor etter tildanning. Stykket er langt og smalt.
Lengden er 4 cm, st. bredde 0,8 cm.
g) Samling avfallsflint, i alt 150 g. Mesteparten er ganske små fliser og
tilfeldig avslag. Et og annet dårlig tilslått flekkefragment fins også.
h) 20 avslag av bergkrystall, i alt 40 gr. Et og annet stykke synes å ha
bruksspor.
i) En del tilfeldige avslag av hvit og grønnaktig kvarts.
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Ørteren V, ligger 350 m vest for foregående boplass (Ørteren IV). Lokaliteten
er å finne 150 m sørvest fra geometrisk punkt II på magasinkartet over vannet.
En ganske bratt, steinete skråning mot nord gir forholdsvis bra ly for været
fra denne kanten, men ellers er området nakent og forblåst. Stranda er steinete
her som på de fleste steder ved Ørteren.
Ca. 7 m fra vannkanten og omlag like høyt over vannet, ligger en ganske
liten, jevn flate. Ved prøvestikking her ble funnet litt spredt kull, samt en
vakker skraper av kvarts. Lokaliteten er meget begrenset.

Ørteren VI. Denne boplasslokaliteten ble funnet ca. 350 m sørvestover fra
Ørteren V. Den ligger like nær vannkanten på en forholdsvis lun plass.
Terrengforholdene rundt boplassen gir forholdsvis bra livd for været både fra
nord og vest. Bortsett fra denne flaten er det svært ulendt, især mot nordøst.
Terrenget heller slakt ned til vannet. Stranda er noe steinete, men noen øyer
utenfor mot sør, gjør at den er forholdsvis lun.
Ved prøvestikking ble funnet noe spredt kull, samt små avslag av flint ca. 25
m fra vannet og ca. 5 m over dette. Boplassen synes å ha vært forholdsvis liten.

Ørteren VII. Denne lokaliteten ligger på en stor flate på østsiden av vannet,
ca. 300 m nordøst for geometrisk punkt VI på magasinkartet. Terrenget skrår
svakt mot øst, mot veien fra Haugastøl og mot Vardenut. Såvel stranda som flaten
og skråningen østover, er temmelig steinete.
På denne flaten - ca. 10 m fra vannet og ca. 1,5 m over dette - ligger et par
tufter, noen små røyser, steinlegninger, samt en stor beinhaug, se fig. 36-37.
Området er temmelig nedgrodd av busker, så det er vanskelig å gi god oversikt.
Det fins minst følgende anlegg:

I. Hustuft av sammenraset stein, ca. 8,5 m x 6,5 m. Murene er nå fra 1/2 til 1 m
høye. Inngangen er mot sørøst, ved siden av en stor jordfast stein.
Prøvestikk innenfor veggene ga kull, brent og noe ubrent bein ned til 20-30
cm under torva. På bunnen ble funnet et flintavslag. I et prøvestikk ved inn-
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gangen ble funnet en knapp (sølv ?), samt et lite jernstykke. I en graskledd
voll like inntil tufta, samt i en avfallsdynge nær inngangen, lå et ca. 20 cm
tykt lag med morkne bein av småvilt og reinsdyr, like under grastorva.

II. Like sørvest for denne steintufta ligger en annen tuft. Denne er større, men
har ganske lave veggfundamenter av stein.

III. Like sørøst for tuft I fins flere små steinrøyser. De er et par meter lange
og ca. 1 meter brede.

IV. På et sted hvor to jordfaste stein ligger inntil hverandre, er det bygget
opp murer på begge sider, slik at det er dannet et lite hulrom.

Ørteren VII vil bli gjenstand for nøyere oppmåling og undersøkelse senere.

Ørteren VIII. Denne lokaliteten ligger nær utløpsosen for elva fra
Lægreidvann sørligst i Ørteren. Området her er helt flatt og svært værhardt. Det
er lett å vade over elva, og stranden utenfor er grunn og steinete. Like i
utløpsosen er en liten høl, Nethølen. På en tange mellom denne hølen og Ørteren,
ligger Ørteren VIII, som er ei delvis sammenrast steinbu. Bua ligger bare 5 m
fra Ørteren og 10 m fra Nethølen. Bua har murer, på 1 m høyde. De innvendige mål
er 1,7 x 2,8 m. Rundt veggene utvendig er lagt opp en fylling av jord og stein.
Ved prøvestikk ble funnet et par flintfliser både inne i bua og utenfor. Det er
mulig at bua er bygd på en eldre boplasslokalitet.

Lægreidvann ligger like sørvest for Ørteren. En kort elvestump binder de to
vann sammen. Lægreidvann er nakent og forblåst. Strendene er grunne og flate.
Det er lett å ta seg fram her, men området er svært værhardt, og mange steder er
terrenget temmelig fuktig. Det er ytterst få plasser ved dette vannet som har
høvet til å slå leir, og boplass-spor ble bare funnet i nordenden av vannet ved
utløpet til Ørteren, der grunnen er tørr og hard.
Det dreier seg her om spredte funn av flint og kull over et område på ca. 5060 m i utstrekning på nordsiden av osen, ca. 20 - 30 m øst for riksveien, se
fig. 38. Terrenget her er helt
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flatt. Det er tørt og undergrunnen er av hard sand med noe småstein. Elva er
lett å vade og her er greit å legge til med båt. Boplassfunnene ble gjort helt
oppe i dagen i avstanden på 5 - 20 m fra elva og ca. 1 m over vannet.
Området her må uten tvil ha høvet godt som vadested for reinen på trekk i
retningen øst-vest. På selve boplassområdet ble da også funnet restene av en
dyregrav bare 5 m fra vannkanten. Den var bygget ved siden av en jordfast stein
og hadde dimensjoner på 2 m x 0,80 m. Den var svært sammenrast.
Følgende saker ble funnet dels oppe i dagen og dels ved prøvestikk på
forskjellige steder på boplassområdet:
a) Flekkepil av lys grå flint. Tangen er forholdsvis lang og retusjert fra begge
sidekanter. Bladets sidekanter er også tydelig retusjert. Lengden er 3,8 cm,
st. bredde 1,2 cm.
b) Samling avfall av stort sett lys, god flint. I alt 40 g.
c) 7 stykker skifer med spor etter tildanning. Sannsynligvis dreier det seg om
deler av en pilespiss.

Trestiklan - øvre og nedre - ligger nordvest for Ørteren, og knyttes til
dette ved en kort elvestump. Trestiklan-vannene ligger begge lunt til, innrammet
av fjell. Især luner Flånutan i vest og Nygårdsnutan i nord godt av for været.
Strendene er mange steder tørre og byr på gode boplassmuligheter. Til tross for
omhyggelig befaring ble imidlertid kun funnet en liten steinsatt tuft 1,2 m x
1,5 m. Denne ligger nordvest i nedre Trestiklan, innerst i bukta under
Nygårdsnutan. Lokaliteten er 35 m fra vannet og 5 m over dette. Like sør for
tufta ble funnet et stykke bergkrystall i sanden.
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Innberetning om undersøkelse av funnlokalitet D ved Vikastølen, Ustevatn.
Av Thor S. Eikhom.

På sørsida av Ustevatn, vel 100 m vest for Vikastølen C, på vestsida av et
myrsig, ligger en liten grusrygg som hever seg ca. 1,5 m over vannet. På sørsida
ligger et lite myrsig, og innenfor det begynner lia. Vegetasjonen er frodig med
bjørkeskog. Skogen fortsetter både oppover lia og vestover langs stranden, som
er steinet. Fig. 7.
Prøvestikk ga avslag av flint og en pilespiss av skifer i et kullblandet
sandlag like under torven ca. 6 m fra vannet.
10-15 m lengre vest, på den samme ryggen, på et lite platå, ble det funnet
mye slagg og kull.
Ved det østligste prøvestikket, ble det avdekket et felt på 5,75 m2,
omfattende rutene X 6, V-X 7 og deler av Y 6-8.
Torvlaget var 3-5 cm tykt. Under det fulgte et 5-10 cm tykt sandlag med
spredte kullbiter i. Etter ytterligere 5-10 cm med sand, kom man ned på auren.
Funnene lå i det kullblandete sandlaget, og de lå jevnt fordelt.
Boplassens utstrekning er meget begrenset som følge av naturforholdene. I alt
kan det dreie seg om ca. 15 m2. I Y 14 lå en liten forhøyning. På det lille
stykket som ble gravd, ble det funnet ganske mye mørk jord og litt kull under et
lag med grus og stein. Dette er antakelig en bålplass, som strakte seg litt inn
i Y 15, og trolig dekker det meste av Y 14.
Det lå antakelig en liten miletuft i Y 15, den målte en snau meter i
diameter, og var 30 cm dyp. Der var ikke mye kull.
En smal ubeboelig rygg fører over til det vestlige platået.
Det avgrenses naturlig av en forhøyning i vest, myrsiget i sør, og skråningen
ned mot vannet i nord. Der er litt større plass, men det ble bare undersøkt 2
m2, rutene D 9 og F 9.
I F 9 var det følgende lagdeling: Under et 3-4 cm tykt torvlag fulgte et 10
cm lag kullblandet jord med rustklumper. Derunder lå et ca. 2 cm tykt sandlag,
og under det et kullag av 2-3 cm tykkelse. I dette ble det gjort steinalderfunn.
Mellom det og auren lå 5-10 cm kullblandet sand. Steinalderlaget er av liten
utstrekning.
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Følgende funn kom for dagen:
a) 3 sammenhørende deler av en stor pilespiss av skifer. Den har sekskantet
tverrsnitt og rette egglinjer. Både odden og tangen mangler, så typen kan
ikke bestemmes nærmere. Samlet lengde 13,5 cm. St. bredde 1,7 cm. V 15.
b) Bred, tverregget pilespiss av grå flint. Den ene sidekanten litt skadet.
Lengde 2,3 cm. X 15.
c) Eggstykke av skraper med utbuet egg. Retusj også langs den bevarte sidekant.
St. lengde 1,9 cm. X 16.
d) 4 retusjerte flintstykker, derav et flekkefragment med retusj langs en
sidekant. Lengder 2,4 -1,3 cm.
e) 23 hele og fragmentariske flekker av flint og kvarts:
Bred vanlig flekke av flint, ildskadet. Lengde 3,6 cm.
20 hele og fragmentariske mikroflekker av flint. St. lengde 2,6 cm.
2 mikroflekker av hvit kvarts.
f) Avfall av flint, kvarts og skifer:
Ca. 140 g flint, nesten alle stykkene er små. 14 g kvarts. 12 g skifer.
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Innberetning om undersøkelse av steinalderboplassen Digernes I, Ustevatn.
Av Thor S. Eikhom.

Boplassen ligger på platået på nordvestspissen av øya, se
registreringsberetning s. nnn fig. 11-12.
Det ble lagt opp en sjakt med hovedretning sørvest-nordøst, med O-punktet i
sørvest-enden, se Pl. VI. Først ble det gravd to prøvesjakter vinkelrett på
hverandre, de omfattet rutene K-P 20 og P 12-20; gravningsområdet ble senere
utvidet ut ifra disse. I alt ble det undersøkt 38 m2, det omfatter den sentrale
del av boplassen, men bare omlag halvparten av det totale boplassområde. (se
nedenfor.)
Profilen, Pl. VI. Platået var dekket av lav, mose og krekling. Under et 2-3
cm tykt torvlag fulgte et lyst sandlag som inneholdt litt spredt kull. Tykkelsen
varierte fra 5-10 cm. Under det grå sandlaget lå over store deler av boplassen
et lag rød sand, antakelig et anrikningsskikt, derunder lå auren. Undergrunnen
var meget steinet og den grå sanden kilte seg mange steder dypt nedimellom
steinene.
På overgangen mellom rutene P 19-20 samt i O 19-20 og N 19 lå et 2-5 cm tykt,
grått leirlag under det grå, kullblandete sandlaget. Et liknende lag ble
påtruffet på fjellet i O 13 og Q 15, det kan muligens være et forvitringslag.
Området rundt den store steinen i O-P 15-16 ser ut til å ha vært bålplass. I
en stor grop vest og nord for steinen, kom man ikke ned på steril grunn før 5060 cm under overflaten. Under torven lå her noen flekker med kull. Derunder
fulgte det grå, kullholdige sandlaget som var 10-15 cm tykt. Det inneholdt også
litt skjørbrent stein. Under dette laget lå et 10-15 cm tykt skikt med rød grus.
Der fantes nesten ikke kull, men endel brente bein. Derunder igjen fulgte et lag
rød sand som inneholdt både kull og brente bein.
Det dypeste kullaget dekket nesten hele P 16-17, omlag halvdelen av O-P 15, O
16-17, og en liten snipp av O-P 18. Her tynnet det sterkt ut videre østover, men
det kom igjen i et mindre område i O-N 19-20.
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Den store gropen avgrenses i P 15-18 og O 17 av aur og hardpakket sand. Det er
nærmest en vegg opp til det grå, kullblandete sandlaget. I de andre rutene var
avgrensningen mindre tydelig.
I P 16-17 må det ha vært flere kokegroper. Der var flere kullkonsentrasjoner,
men ingen steinsetning, bare litt skjørbrent småstein. De forskjellige gropene
gikk over i hverandre uten klare grenser, og det dreier seg antakelig om en stor
grop med flere kullkonsentrasjoner i. Det var ingen lagdeling i gropene.
Ved siden av den store steinen i P 16-17, like over det underste kullaget, lå
et 6-7 cm tykt sandlag som inneholdt svært mye brente bein. Det ble funnet
spredte beinbiter helt opp til det øverste grå sandlaget.
I området N.O.P.18-19 var det to kulturlag. Under det grå, kullblandete
sandlaget og dels under et leirlag, fulgte et 10-20 cm tykt, rødt gruslag som
virket sterilt. Under dette, og under steinene kom et lag rød, kullblandet sand
med brente bein, men bare få funn. Den sterile bunnen lå ca. 40 cm under
overflaten.
I O 15 lå et ildsted, vel 40 cm i diameter. Der var lagt opp en ring av
småstein. Kullaget var 20-25 cm. tykt.
Forskjellige steder på boplassen lå det skjørbrent stein. Blant funnene er
det mye brent flint.
Den viktigste delen av boplassen synes å ha ligget i området O-P 16-20, N 1920 og Q 17-18. Innenfor dette området var funnene temmelig jevnt fordelt, gjerne
med mange funn i den løse sanden ved siden av større steiner. Endel
funnkonsentrasjoner er antydet på plantegningen. De funnrikeste rutene var
N.O.P.19-20, mye av flinten var brent. I O-P 16-17 ble det ved siden av god,
ubrent flint, funnet endel bergkrystall.
Det beboelige området er ganske stort, og det er også boplassens utstrekning.
I skråningen ned mot vannet i nord og nordøst strekker det funnførende laget seg
flere meter utenfor sjakten. Funnmengden avtok sterkt i den ytre halvdel av rad
21, og her var svært lite kull. Under prøvestikking ble det funnet en skraper i
O 23 og en i M 29. Det ble ikke funnet avslag og der var intet kulturlag.
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I skråningen mot nord bortenfor P 19, Q 18 og R 17 kan man nok også regne med
å gjøre endel funn, men både kull og funnmengde avtok sterkt mot ytterkanten av
sjakten.
Mot nordvest avgrenses boplassen naturlig av grunnfjellet. Det stikker opp i
Q 15, og det går i dagen sørvest for O-P 12, som ligger i sjaktens sørvestre
ende. Ned mot vannet vestenfor fjellskråningen ble det ikke gjort funn.
I den sørlige delen av sjakten i rutene N 14-16 og M 17-18 var det lite kull
og få funn. Undergrunnen var her meget steinet, og det er neppe lønnsomt å grave
mer denne vegen.
Også i K-L 20 var det lite kull og funn, og vi er her tydelig i utkanten av
boplassområdet. Det ble funnet avslag så langt bort som i F 20, men bare i små
mengder.

Funn:
a) Eggfragment av grønnsteinsøks. Fragmentet, som er slipt, omfatter en del av
eggen og sidekanten. Eggen ganske sterkt buet. Har tilhørt en tosidig øks.
St. lengde 4 cm. N 18.
b) 10 tverreggete pilespisser av flint. Bare et par er laget av tvert avslåtte
flekker, de fleste er tilvirket av avslag. De fleste smalner jevnt av bakover
fra eggen, en har bred egg og innbuete sidekanter, et par er skjeveggete, den
ene står formmessig nær de eneggete pilespissene. Et par er avbrudt og noen
er skadet i overflaten. Lengder 2,5 - 1,3 cm. 1 er funnet i N 17, 4 i N 19, 1
i N 20, 1 i O 17, 2 i O 18 og 1 i O 20.

c) 32 hele og fragmentariske skrapere med utbuet egg, alle av flint:
5 flekkeskrapere, derav 3 store, kraftige og meget velformete eksemplarer,
hvorav 2 er retusjert langs begge, den tredje langs en sidekant. Den fjerde
laget av en nokså uregelmessig flekke, den femte fragmentarisk. Lengder 6,1 1,4 cm. P 16, Q 17, 2 i M 20, 1 i P 15.
12 korte, brede skrapere, bør helst karakteriseres som skiveskrapere. De
fleste er meget velformete, men noen er mer uregelmessige. De fleste har
retusj langs 2 eller 3 sider. Lengder 3,2 - 2,3 cm. 1 er funnet i M 19, 2 i M
20, 1 i N 20, O 12, O 20, P 18, R 17, 2 i Q 17, 1 i prøvestikk.
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2 skrapere laget av tilfeldige, tykke avslag. Lengder 3,4 og 2,3 cm.
13 større og mindre eggfragmenter av skrapere. Lengder 2,9 -1,5 cm.
d) 3 skrapere av flint og 1 av bergkrystall:
Skraper med tynn, rett egg, laget av et avslagstykke. Lengde 2,7 cm. N 19.
Skraper laget av et avslagstykke. Eggen dels utbuet og dels innbuet. Lengde
2,4 cm. Overflatefunn.
Skraper med bred, litt ujevn, nærmest rett egg. St. lengde 2,2 cm. N 19.
Skraper av bergkrystall laget av en krystall som er kuttet skrått av på
tvers. Kort, rett skraperegg. St. lengde 2,3 cm.
e) 6 hele og fragmentariske høvelskrapere, 4 av flint, 2 av kvarts:
Høy smal høvelskraper av flint, mulig at den er spaltet på tvers, slik at
bare halvdelen er bevart. St. mål (høyde) 2,9 cm. N 20.
Høvelskraper av hvit opak kvarts. Høy og spiss, retusj langs ca. halvdelen av
kanten. Lengde 3,4 cm. Høyde 2,7 cm. Q 13.
Mindre, avlang høvelskraper av hvit opak kvarts, bare svake bruksspor langs
kanten. Undersiden konkav. Lengde 2,7 cm, høyde 1,6 cm. O 13.
Fragmentarisk høvelskraper av flint, formen er nå meget uregelmessig. St.
lengde 2,5 cm. N 19.
2 avspaltete eggfragmenter av høvelskrapere, begge ildskadete. Lengder 3,1 og
2,5 cm. Begge funnet i O 20.
f) 5 hele og fragmentariske skrapere av forskjellig form, alle av flint:
3 eggfragmenter av skrapere, antakelig av høvelskrapere, avspaltet fra
undersiden. En har en meget ujevn kant, de to andre er ildskadet. Lengder 2,9
cm, 2,8 cm og 2,4 cm. O 20. O 16.
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Stort, avlangt stykke med skraperegg langs det meste av den ene langsiden.
Overflateskorpe ved den ene enden, kan være eggavslag av samme type som
foregående, men kan også være et eget redskap. Lengde 5,5 cm. Overflatefunn.
Skraper laget av et avslag. Dette er tykt og har en kjegleliknende spiss slik
at skraperen av form likner høvelskraperne. En lang utbuet og en kort, svakt
innbuet egg. St. lengde 3,7 cm. N 19.
g) Meiselliknende redskap av bergkrystall. Laget av en stor krystall, bred egg i
den ene enden. Sideflatene er de naturlige krystallflatene. Lengde 5 cm.
h) 2 redskaper til ukjent bruk:
Spisst redskap av flint, laget av et tykt flintstykke. 2 loddrette retusjerte
sideflater som løper sammen i en spiss. Den andre enden defekt. Kan muligens
være en del av en stor tverregget pilespiss. Lengde 3 cm. N 19.
Liten, spiss flekke av bergkrystall med retusjerte sidekanter. Den brede
enden, med slagbulen, er tykk og ujevn. Lengde 2,2 cm. N 19.
i) 8 retusjerte flekker og flekkefragmenter, 5 av flint, 3 av bergkrystall:
Kort flintflekke med retusj langs en sidekant. Lengde 2,8 cm.
Uregelmessig flintflekke med retusj langs ytre del av en sidekant. Lengde 3,6
cm.
2 flekkefragmenter av flint med retusj langs 1 h.h.v. 2 sidekanter. Lengder
1,7 cm og 1,3 cm.
Flekke av bergkrystall, den ene enden tvert avslått og retusjert. St. lengde
3 cm.
Tykk, litt uregelmessig flekke av bergkrystall med retusj langs en sidekant.
Lengde 2,9 cm.
Mikroflekke av flint med en bred rygg. Den ene tverrenden skrått avslått og
retusjert. Lengde 1,9 cm.
Mikroflekke av bergkrystall med retusj langs en sidekant. Lengde 1,7 cm.
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k) 29 avslagstykker med retusj og/eller bruksspor. 25 av flint, 4 av
bergkrystall:
2 flintstykker, begge med en kort innbuet skraperegg. Det ene, som er
endestykket av en bred flekke, har spor etter bruk ved tverrenden. St. lengde
2,9 cm. Q 17.
Det andre stykket er mindre, nærmest spisst i den ene enden, avbrukket i den
andre. St. lengde 1,9 cm. O 20.
Ovalt stykke bergkrystall med bruksspor, har antakelig vært brukt som
skraper. St. lengde 2,8 cm.
Flere av de andre kan også ha vært brukt som skrapere. lengder 4,6 - 0,7 cm.
l) 369 hele og fragmentariske flekker av flint og kvarts: 33 vanlige flekker av
flint. St. lengde 5,1 cm.
30 vanlige flekker av kvarts, de fleste av bergkrystall. St. lengde 4,6 cm.
243 mikroflekker av flint. St. lengde 3,2 cm.
63 mikroflekker av kvarts, de fleste av bergkrystall. St. lengde 2,9 cm.
Flekketeknikken er gjennomgående god, særlig er mikroflekkene av flint for
det meste meget velformete.
m) Avslag av flint og kvarts:
Vel 1300 g flint. De fleste avslagene er små, men der er også endel større
stykker.
825 g kvarts. En stor del er bergkrystall, men det fins endel
kvarts/kvartsitt, deriblant noen større stykker som kan være råemner til
redskaper.
n) En liten samling brente bein.
o) Noen små stykker av et rødt fargestoff.
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Innberetning om undersøkelse av steinalderboplass ved Lysthusseter,
Sløtfjorden Hol s. og pgd. Buskerud.
Av Arne J. Larsen.

Boplassen ligger ca. 60 m nordvest for husene på Lysthusseter, ca. 12 m fra
vannet og ca. 4 m. o. v. Boplassområdet, som er ganske flatt og tørt, avgrenses
mot sør av myr, og mot nord går terrassekanten bratt ned i vannet. Mot øst og
vest er det bratte kanter ned til små sandstrender. Boplassen har ikke naturlig
ly. Fig. 16.
Området boplassen ligger på, er ca. 14 m x 12 m og av dette ble det målt opp
et felt 7 m x 5 m som skulle graves. Lengderetningen ble lagt i nordvest-sørøst
og nullpunktet i nordvest. Feltet ble delt inn i ruter hver på 1 m2.
Gravningen begynte i de østligste rutene. Under et ganske tynt torvlag kom et
grovt sandlag, som i de fleste rutene holdt seg helt ned til auren. I rutene mot
nord var det et tykt lag av fin sand mellom det grove sandlaget og auren.
Funnene, som var avslag av flint og noen få redskaper av flint, lå i overkant
eller 4-5 cm ned i det grove sandlaget.
Etter hvert som rutene ble utgravd var det tydelig å se at de fleste funnene
kom fra rutene mot nordøst. I de rutene mot sør og nordvest som ble utgravd ble
det gjort få eller ingen funn, og derfor ble ikke alle rutene i denne delen av
feltet utgravd. Det ble ialt gravd ut ca. 23,5 m2. Kull ble ikke funnet i
konsentrasjoner, men bare i små biter omkring på feltet. De større og mindre
steinene som lå i feltet var ikke lagt i noe system.
Det ble tatt prøvestikk ca. 2 m fra de utgravde rutene mot nordvest. Bare i
ett av stikkene ble det funnet flint. Funnfordelingen viser at hovedområdet for
boplassen sannsynligvis har vært det tørre området omlag midt i det oppmålte
feltet. Funn:
a) Flekkebor ? av grå flint. Flekken er tykk, tilspisset i begge ender. Det
meste av den ene sidekanten har skraperegg som tydelig er slitt. Ca.
halvdelen av den andre sidekanten retusjert. Lengde 4,2 cm. C 7.
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b) 4 flekkeskrapere av flint, alle med utbuet egg, alle er gode, velformete
eksemplarer. Av 2 er bare forpartiet bevart. Lengder 2,9 cm, 2,1 cm, 1,8 cm,
1,8 cm. C 5, C 7, 2 i A 6.
c) 4 retusjerte flekker, derav 3 mikroflekker:
Fragment av vanlig flekke, retusjert langs begge sidekanter. Lengde 2,1 cm.
Smal mikroflekke med et kort, lett innbuet retusjert parti ved den ene
tverrenden. Lengde 2,8 cm.
Mikroflekke med den ene tverrenden tildannet til en skjev spiss. Lengde 2,5
cm.
Del av smal mikroflekke med retusj langs en sidekant. Lengde 1,1 cm.
d) 2 retusjerte avslag. St. lengde 4,2 cm og 3,6 cm.
e) 32 hele og fragmentariske flekker av flint: 14 vanlige flekker. St. lengde
4,4 cm.
18 mikroflekker. St lengde 2,5 cm.
f) 25 g flintavslag.
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Innberetning om undersøkelse av steinalderboplassen Bergsmulvatn II,
Ustevassdraget.
Av Nils Lien.

Boplassen ligger på en flat elveterrasse på vestsida av Ustekveikja (se
terrengbeskrivelse s.32 og oversiktsplan og fig. 1 og 29-30). Mot øst avgrenses
boplassen av en bratt, ca. 3 m høy skråning ned mot elva. Det ble gjort funn
helt ute ved kanten av skrenten, og det er mulig at noe av boplassen er rast ut.
Mot nord avgrenses boplassområdet av en fjellknaus som hever ca. 9 m opp og
luner mot nordenvinden. Mot sør og vest ble marken etter hvert fuktig.
I den vestlige delen av boplassområdet ligger tufta etter en steinbu som ble
delvis undersøkt (se nedenfor).
Det ble ialt undersøkt 49 m2, den antatte, totale utstrekning av
boplassområdet er vel 90 m2. (se Pl. VII). Utgravningssjakten har hovedretning
øst-vest og omfatter rutene D 4-9, E og H 4-11, F 4-16, G 4-17.
På den sentrale del av boplassen fantes følgende lag (se Pl. VIII): Øverst lå
et 3-5 cm tykt lyngtorvlag. Under dette lå det funnførende laget, et
steinblandet, grått sandlag som inneholdt litt brente bein og kullbiter. Det var
3-6 cm tykt og lå direkte på auren. Kulturlaget avtar i styrke mot utkanten, og
det egentlige kulturlags avgrensning er inntegnet på planen. Det funnførende
området er langt større. Funnene lå nokså jevnt fordelt over hele arealet.
I H 5 lå en sterk kullkonsentrasjon med diameter ca. 15 cm og tykkelse omlag
5 cm.
I F 8 lå et ildsted, bygd opp av 2 litt større og 3 mindre stein, det var
rundt med diameter ca. 0,75 m.

Tufta.
Tuftas indre målte 2,75 m x 2 m med lengderetning nord-sør. Murene var ca. 1
m brede og 0,5 m høye. Inne i tufta lå endel nedrast stein og overflaten der lå
ca. 20 cm høyere enn utenfor.
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Det ble ført en 2 m bred sjakt gjennom tufta, og den østre muren ble
gjennomgravd, mens den vestre bare ble renset.
Øverst i tufta lå et 3-5 cm tykt torvlag, og derunder et lag grå sand med
kullbiter, 4-10 cm i tykkelse. Under dette fantes et 2-10 cm tykt kullag som
inneholdt flak av brent never. Under dette lå den lyse, sterile sanden. I muren
ligger et grått sandlag mellom det grå, kullholdige sandlaget og det mørke
kullaget. I den vestlige delen var jordlaget under torven brun sandjord med
kullbiter.
Lagdelingen i og omkring tufta er temmelig uklar. Funnene viser at
steinalderlaget strekker seg innunder tufta, og det gjenfinnes utenfor på
vestsida. Under rensingen av muren i G 15, kom det fram en konsentrasjon av
flintavslag. Både i og utenfor tufta er det funnet flint og jern i samme lag.
Den hjerteformete pilespissen lå i F 14, på toppen av det brune sandjordlaget
over kullaget. I F 12 lå en skraper helt nede på auren.
Selv om det ikke går klart fram av lagdelingen, må vi gå ut fra at tufta
tilhører jernalderen, helst nyere tid, og at bua er lagt oppå
steinalderboplassen. Tufta bør undersøkes nærmere, bl.a. bør den vestre muren
gjennomskjæres. Funn:
a) Spydspiss av skifer, av samme hovedtype som Montelius: Minnen I, fig. 500 og
505. Dårlig forarbeidet og litt tung i formen. Litt skadet i overflaten.
Lengde 11,2 cm, derav bladet 6,3 cm. Bladets største bredde 2,7 cm. F 8.
b) 5 flekkepiler med tange, av grå flint, sml. Bøe: Til høgfjellets forhistorie,
fig. 33 a. En har litt retusj ved den ene egglinjen, forøvrig er bare tangen
retusjert. En er meget butt ved odden, mulig at den ikke er ferdiglaget,
bestemmelsen som pilespiss usikker. Et par av de andre er også noe butte ved
odden, en mangler oddpartiet. Lengder 4,4 - 3 cm. Funnet i F 5, G 4, H 6 og F
6.
c) Vakker hjerteformet pilespiss av grå flint. Formmessig ligger den mellom
Danske Oldsager II, fig. 575 og fig. 582. Godt forarbeidet. Lengde 2,7 cm.
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d) 9 hele og fragmentariske flekkeskrapere med utbuet egg, alle av flint. 4,
derav 2 fragmentariske, er kraftige og bredeggete, de andre er mindre. 3 av
disse mangler bakre del. Lengder 4,3 - 1,6 cm. E 6, F 4, F 5-9, F 6, F 9, H
6.
e) Kraftig høvelskraper av grå flint. Undersiden er ujevn, likeså er kanten
meget ujevn, og det er bare retusj eller bruksspor langs endel av den. St.
lengde 4,8 cm, st. bredde 2,7 cm, høyde 2,9 cm.
f) 4 skrapere, alle med utbuet egg, laget av avslagstykker. St. lengde 3,3 cm,
2,6 cm, 2,5 cm og 2 cm.
g) Flekkekniv av flint, av vanlig form, med rett egg og fint buet rygglinje, som
er retusjert helt fram til odden. Lengde 5,9 cm. F 5.
h) Flekkeredskap av grå flint. Den ene tverrenden er skrå, og har en lett
innbuet skraperegg. Det spisse hjørnet har nå en kort, tverr egg som på en
gravestikke, men det er usikkert om dette er opprinnelig eller skyldes skade.
Lengde 3,7 cm.
i) 6 retusjerte flekker og flekkefragmenter:
Smal mikroflekke av mørk grå flint, retusjert langs en sidekant. Lengde 2,2
cm.
Flekkefragment med bred rygg. Kanten av denne er retusjert og sterkt slitt.
Lengde 2,7 cm.
Lite stykke som muligens er tangen til en flekkepil. Lengde 2 cm.
De 3 andre er fragmenter og har retusj langs en sidekant. Lengder 3,8 cm og 3
cm.
k) 15 avslagstykker med retusj:
Liten flintspiss med en rett og en buet side, begge retusjert. Rett basis.
Lengde 1,2 cm.
De andre stykkene har helt tilfeldig form. Lengder 4,7 - 1,3 cm.
l) 5 kjerner av flint, alle er nærmest sylindriske, men av nokså uregelmessig
form. 3 er fragmentariske, flere har tydelige spor etter sekundær bruk som
redskaper. Lengder 5,2 - 3,3 cm.
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m) 117 flekker og flekkefragmenter:
Stor ryggflekke av grå flint. Lengde 8,2 cm. Fragment av ryggflekke. Lengde
2,6 cm.
53 hele og fragmentariske vanlige flekker av flint. Lengder 5,9-1,2 cm.
Flekkefragment av grå kvartsitt ? Lengde 2,9 cm.
59 hele og fragmentariske mikroflekker av flint. Lengder 2,7—0,7 cm.
2 mikroflekker av kvarts.
n) Avslag av flint og kvarts:
Ca. 600 g flintavslag, mest små stykker.
Vel 50 g kvartsavslag, omtrent like deler bergkrystall og hvit kvarts.
o) Jernbeslag, tilspisset i den ene enden, tvert avskåret med en smal kant som
er bøyd i rett vinkel med resten. Endel forrustet. Lengde 4,7 cm. G 16.
p) Nagler og spiker:
2 klinknagler av jern. Lengder 2,6 og 2,7 cm.
Hesteskosaum, lengde 2,7 cm.
4 spiker og 2 spikerfragmenter. 1 har stort spikerhode, en har saumliknende
hode, av de øvrige er bare stilken bevart. Lengder 6,5 - 1,8 cm.
q) 2 stykker jernslagg.
r) Fragment av smalt skiferbryne med smalt firsidig tverrsnitt. Lengde 4,8 cm.
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